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Holdlederens opgaver 

For hvert hold skal der være en holdleder, som er en mor/far til en af spillerne på holdet. 

Ungdomsspillerudvalget anbefaler, at der er en fast holdleder for hvert hold, men hvis ingen 

melder sig som holdleder, vil tjansen gå på skift mellem forældrene til spillerne på holdet (det finder man 

selv ud af på de enkelte hold) 

*Holdlederen må meget gerne uddelegere nedenstående opgaver til øvrige forældre på holdet, ligesom 

holdlederen heller ikke behøver deltage i alle holdturneringerne, hvis blot en anden forældre på holdet 

tager med i stedet for. Det kunne eksempelvis være den forældre som er sat på til at køre, som også er 

holdleder på den pågældende dag.  

 

Det kræver ikke større kendskab til badminton at være holdleder og holdlederen støttes af og kan hente 

hjælp hos overordnede holdansvarlige, Winnie Plauborg (winnie_plauborg@hotmail.com, 22 52 62 10) 

 

Opgaver for holdlederen 

• sender en mail ud til forældrene til spillerne på holdet med info om spilletider for sæsonen 

• Laver kørselsordning til holdkampene 

• sætter holdopstillingen for den kommende holdkamp. Der skal 4 spillere afsted hver gang. I og med 

at holdet består af 6 spillere, så skal der laves turnusordning i forhold til oversiddere. 

• sender en mail ud til forældrene til de spillere, som skal spille den kommende holdkamp, ca. 1 

• uge før afvikling af holdkampen 

• sikrer, at alle spillere møder op til aftalt tid og kontakter eventuelle spillere, der ikke er mødt op 

• tager aktion for at kontakte reserve ved afbud (det kan eventuelt aftales, at den der melder 

• afbud selv skal kontakte reserve – holdlederen skal dog altid informeres) 

• sørger for, at kampsedlen udfyldes, underskrives og ved hjemmekampe indtastes på 

• BadmintonPlayer.dk eller scannes/fotograferes og sendes til den overordnede holdansvarlige, så 

• resultatet kan indtastes hurtigst muligt, senest mandag efter holdkampen 

• sørger eventuelt for, at der er en frugt/kageordning blandt spillerne 

• forsøger så vidt muligt at tage med til alle holdkampe og følge/vise interesse over for alle spillere 

• på holdet* 

• sørger for, at en anden tager sig af holdledertjansen, hvis man er forhindret i at tage med til en 

• Holdkamp 

• Sørger for at spillerne kommer ind at tælle point til de kampe de ikke selv deltager i 

• Deltager (eller sørger for at en anden forældre fra holdet) deltager til de stævner Snejbjerg skal 

afholde. Dato og tidspunkt kommer når programmet er på plads 

 


